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1- SİLVİKÜLTÜR VE DENDROLOJİ  
  

1- Aşağıdaki çam türlerinden hangisi ülkemizde doğal yayılış alanına sahip değildir?   
a) Sarıçam     b) Veymut çamı  c) Kızılçam        d) Fıstık çamı       e) Toros karaçamı  

  

2- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki endemik göknar türlerindendir? a) 

Abies bornmuelleriana, Abies equi-trojanı, Abies cilicica subsp. isaurica  
b) Abies nordmanniana, Abies cephalonica, Abies sibirica  
c) Abies bornmuelleriana, Abies alba, Abies grandis  
d) Abies equi-trojani, Abies numidica, Abies balsamea  
e) Abies concolor Abies pindrow, Abies cilicica  

  

3- Tabii gençleştirmede gaye saf meşcere elde etmek ise, genellikle aşağıdaki gençleştirme metodundan 

hangisi kullanılır?   
a) Büyük grup siper    b) Küçük grup siper    c) Büyük saha siper  
d) Büyük saha tıraşlama    e) Büyük alan ağaçlandırması  

  

4- Silvikültür planlarına konu gençleştirme alanları nereden alınır?  
a) Amenajman planlarının gençleştirilecek sahalar tablosundan  (28 nolu tablo) alınır.  
b) İşletme Şefi istediği bölmeleri gençleştirilecek sahalar olarak planlayabilir.  
c) Bölge Müdürlüğünce kurulacak bir heyet marifetiyle tespit olunur.  
d) Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Dairesince belirlenir.  
e) Orman Genel Müdürlüğünce kurulan komisyonca belirlenir  

  

5- Sedirin kozalak veya meyve olgunlaşma süresi kaç aydır?  
a) 18 ay   b) 24 ay   c) 26 ay   d) 30 ay   e) 12 ay  

  

6- Sürgün verme yeteneğinde olan ağaçların kesilmesinden sonra, onların verdiği sürgünlerden (kütük 

sürgünü, kök sürgünü) oluşan ormanlara ne ad verilir?   
a) Koru ormanı   b) Korulu baltalık ormanı   c) Baltalık ormanı  
d) Aynı yaşlı orman  e) Seçme ormanı   

  

7- Aşağıdakilerden hangisi herdemyeşil meşeler grubudur? a) 

Quercus coccifera, Quercus ilex, Quercus aucheri  
b) Quercus cerris, Quercus brantii, Quercus libani   
c) Quercus robur, Quercus petraea, Quercus hartwissiana   
d) Quercus frainetto, Quercus vulcanica, Quercus pontica  
e) Quercus cerris, Quercus petraea, Quercus vulcanica  

  
8- Aşağıdakilerden hangisi maki vejetasyonunun elemanıdır?   
a) Karayemiş       b) Mor çiçekli orman gülü   c) Ayı üzümü     d) Ahlat   e) Erguvan  

  

9- Maktalı olarak planlanan üretim fonksiyonlu ormanlarda yürütülecek gençleştirme çalışmalarında 

tıraşlama metoduna karar verilirse, ağaç türlerinin biyolojik özellikleri ve saha bütünlüğü dikkate alınarak 

alan büyüklüğü en fazla kaç hektar olmalıdır?   
a) 50 Ha.  b) 75 Ha  c) 100 Ha  d) 15 Ha  e) 25 Ha   

  

10- Aşağıdaki bitkilerden hangileri köklerinde bitkiye azot bağlayan nodüllere sahiptir? a) 

Cedrus sp, Cornus sp, Acer sp    b) Pinus sp, Tilia, Rhododendron sp,    
c) Abies sp, Crataegus sp,Populus sp,  d) Casuarina sp, Alnus sp, Robinia sp  e) Hiçbiri  
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11- Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?   
a) Tepe çökmesi tipik olarak çam türlerinde görülür.   
b) Boy büyümesi sürekli olan ağaç türlerinin tipik ağaç türleri meşe ve kayındır.   
c) Ormancılıkta erken donlar daha önemlidir.   
d) Yapraklılarda tepe çökmesi görülmez.  
e) Karışımların biçimine göre karışık meşcerelerde hem tür içi hem de türler arası rekabet söz konusudur.   

  
12- Karaçam ve sedirde tohumlama kesimi ile oluşturulacak kapalılık oranı yöresel özelliklere göre 

hangisidir?   
a) 0,20-0,30  b) 0,50-0,60  c) 0,60-0,70  d) 0,70-0,80  e) 0,80-0,90  

  

13- Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi gölgeye dayanma yeteneği olmayan ışık ağacıdır?  
a) Taxus baccata   b) Abies cilicica      c) Picea orientalis  d) Pinus pinea  e) Fagus orientalis  

  

14- Ülkemizdeki karışık meşcerelerde en fazla ağaç türü çeşitliliği hangi bölgemizde bulunur? a) 

Doğu Karadeniz bölgesinde   b) Batı Karadeniz bölgesinde   c)   Ege Bölgesinde  
d) Akdeniz Bölgesinde     e) İç Anadolu Bölgesinde  

  
15- Aşağıdakilerden hangisinin erkek çiçek kurulu püskül gibi aşağı sarkar?  
a) Castanea  b) Quercus  c) Salix   d) Fraxinus  e) Fagus  

  

16- Odunu meydana getiren üreyimli doku aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Fellogen  b) Floem  c) Kambiyum  d) Periderm  e) Fellem  

  

17- Kanser tedavisinde kullanılan “Taxin alkaloidi” hangi ağaç türünde bulunmaktadır?  
a) Ceviz   b) Dışbudak  c) Çam    d) Porsuk   e) Kayısı  

  

18- Pinus sylvestris L. (Sarıçam)’ın kozalak veya meyve olgunlaşma süresi kaç aydır?  
a) 24 Ay  b) 12 Ay    c) 18 Ay  d) 8 Ay   e) 6 Ay  

  

19- Aşağıdaki türlerden hangisinde tohumlama kesimi tohum dökümü sırasında yapılmamalıdır?  
a) Kayın              b) Sarıçam             c) Meşe             d) Kestane                 e) Hiçbiri  

  

20- Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi tipik “yürek kök” sistemine sahiptir?   
a) Sarıçam      b) Gürgen      c) Kayın      d) Uludağ göknarı      e) Sedir  

  

21- Aşağıdaki meşcerelerden hangisi korulubaltalık meşcereleri için örnek olamaz?  
a) Ladin-kayın  b) Kayın-gürgen    c) Meşe-gürgen   d) Sarıçam-meşe        e) Sarıçam-göknar  

  

22-Silvikültür planları kimler tarafından düzenlenir?  
a) Mahalli orman birimlerince                 b) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığınca  
c) OZM Şube Müdürlüğünce    d)  Planlama ve Proje Şubesince    
e) Makine İkmal Şubesince  

  
23-  Aşağıdakilerden hangisi öncü ağaç niteliğindedir?   
a) Kayın  b) Karakavak     c) Dişbudak           d) Titrek kavak   e) Meşe  

  

24- Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi bir cinsli bir evciklidir?    
a) Kavak  b) Armut  c) Sögüt   d) Hiçbiri   e) Çam  
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25- Kambiyum ağacın neresinde bulunur?   
a) Tepesinde  b) Diri odun ile öz odunu arasında    c) Floem ile ksilem arasında  
d) Özde    e) Kabuğun dışında  

  

2- ORMAN AMENAJMANI, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA  

  

1- Aşağıdakilerden hangisi orman kaynaklarından faydalanmanın planlanması esnasında planlamacının 

gözetmesi gereken ilkelerden biri değildir?  
a) Süreklilik  b) Verimlilik  c) İktisadilik  d) Koruma  e) Serbest faydalanma  

  

2- Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı renkli fotoğraflardan önce hangi renk fotoğraflarla çalışmıştır?  a) 

Beyaz          b) Siyah        c) Siyah-beyaz          d) Gri-beyaz  e) Mavi-yeşil       

  

3- Aşağıdaki işlemlerden hangisi üç boyutlu olarak yapılmaktadır?  
a) Format dönüşümü    b) Çıktı hazırlanması  c) Kıymetlendirme  
d) Haritaların paftalanması  e) Hiçbiri  

  

4- Harita uzunluğunun arazi uzunluğuna oranı neyi ifade eder?  
a) İndeks    b) Ölçek   c) Milyem  d) Detay  e) Bağlantı  

  

5- İşletme amaçlarının belirlenmesinde doğrudan etkili olmayan faktör hangisidir?  
a) Orman ekosistemlerinin sunduğu değer ve hizmetler  b) Ulusal ormancılık politikaları  
c) Uluslararası antlaşma ve süreçler                                          d) Orman ekosisteminin silvikültürel istekleri e) 

Ormanların bulunduğu ilin jeolojik yapısı  

  

6- Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanması, 

saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bilgi 

sistemi nedir? a) Veri tabanı b) Fotogrametri      c) Uzaktan algılama        d) Depolama  e)  CBS        

  

7- 6831 sayılı Orman Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanunlar gereğince Devlet Ormanlarının 

işletilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?   
a) Detay silvikültür planları   b) Yangın eylem planı         c) Orman amenajman planları  
d) Ağaç röleve Planı       e) Bütçe  

  

8- Seçme planlama metodunda, optimal kuruluşa oranla ince çap kademelerinde fazla sayıda gövdelerin 

bulunduğu genç seçme ormanlarının kuruluş tipi sembolü nedir?  
a) D     b) A    c) B    d) C    e) F  

  

9- Hava fotoğraflarında ölçeğin en düşük olduğu yer hangisidir?  
a) Tepe         b) Dere     c) Ova         d) Yamaç          e) Yüksek dağ  

  

10- Aynıyaşlı koru ormanlarında meşçere tiplerinin ayrılmasında temel meşçerenin ağaç türü hacmen 

yüzde kaçtan fazlası aynı türden olursa meşçereler saf olarak mütalaa edilir? a) %70                b) %60          

c) %50     d) %90          e) %80      

  

11-Aşağıdakilerden hangisinde ölçek tanımı doğru olarak verilmiştir? a) 

Ölçek=Haritadaki Uzunluk/ Arazideki Uzunluk  
b) Ölçek= Arazideki Uzunluk/ Haritadaki Uzunluk  
c) Ölçek= Haritadaki Uzunluk/ Bilgisayardaki Uzunluk  
d) Ölçek= GPS’deki uzunluk/Haritadaki Uzunluk  
e) Ölçek=Haritadaki Uzunluk/GPS’deki Uzunluk            
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12- Aynıyaşlı ve maktalı koru ormanlarında ülkemizde hangi amenajman metodu kullanılır?  a) 

Yaş Sınıfları Metodu        b) Çap Sınıfları Metodu           
c) Münferit Planlama Metodu              d) Silvikültürel İlkelere Dayanan Metod e) 

Hasılat Sınıfı        

13- Meşçere gelişme çağları bakımından 1.30’daki kabuklu çapları kaç cm’den fazla 

olan ağaçlar “İnce Ağaçlık Çağı”na girer?  
a) 10 cm               b) 20 cm         c) 35 cm                 d) 45 cm      e) 55 cm  

  

14- Topografik haritalarda eğrilerin uzunluklarının ölçülmesinde hangi ölçme aleti kullanılır? a) 

Kürvimetre   b) Planimetre  c) Klizimetre             d) Barometre            e) Klinometre  

  
15- Uygulamada örnekleme alanı şeklinin daire şeklinde olmasının nedeni aşağıdakilerin 

hangisinde doğru verilmiştir?  
a) Uygulamada çok daha kolay olması    b) Alanının kolay hesaplanabilir olması  
c) Hektara çevirme katsayısını doğru yanıtlaması  d) Aynı alanlı çevresi en küçük olan geometrik şekil olması 

e) Hiçbiri  

  

16- Aşağıdakilerden hangisi CBS’nin bileşenlerinden biri değildir?  
a) Firma   b)Yazılım   c)Donanım   d) İnsan   e) Yöntem  

  

17- Bir ağaç aşağıdaki ölçeklerin hangisinde daha büyük görünür?  
a) 1/15.000          b) 1/20.000         c) 1/10.000           d) 1/25.000   e) 1/5.000  

  

18- Aşağıdakilerden hangisi Orman Amenajmanının ana görevlerinden biri değildir? a) 

Orman İşletmesini planlamak      
b) Amenajman planının uygulanmasını izlemek ve denetlemek    
c) Plan süresinin yarısında bir ara yoklaması yapmak  
d) Yıllık etayı belirlemek  
e) Orman İşletmesinin kadastral sınırlarını çizmek  

  

19- Fotogrametrik üretim en sağlıklı şekilde nasıl yapılmalıdır? a) 

Pafta üzerinden çizim yaparak   
b) Eski amenajman planlarını sayısallaştırarak  
c) Hava fotoğraflarından üç boyutlu kıymetlendirme yaparak  
d) Uçuş krokisinden çizim yaparak  
e) Mahalli halkın bilgisine dayanarak  

  

20- Aynıyaşlı koru ormanlarında meşçere tiplerinin ayrılmasında meşçere gelişme çağları bakımından  
“Gençlik Çağı” hangi harfle gösterilir?  
a) a                b) c                 c) d            d) b        e) e  

  

21- Aşağıdakilerden hangisi amenajman planlarının düzenlenmesi aşamalarından biri değildir? a) 

Planların denetimi  b) Arazi çalışmaları  c) Optimal kuruluş hesaplamaları  
d) Ara ve son hasılat tablolarının düzenlenmesi  e) Planın uygulanması.  

  

22- Ülkemizde aşağıdaki ibreli türlerden hangisinin alanı en çoktur?   
a) Sarıçam   b) Kızılçam   c) Sedir    d) Karaçam   e) Göknar   

  

23- Kıymetlendirme işlemi sonucunda elde edilen ürün aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Rater   b) JPG   c) TIFF   d) Vektör   e) ABC  
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24– Zonguldak-Camiyanı Planlama ünitesinin amenajman planı yapılacaktır. Amenajman planlama 

esaslarına göre odun üretimi işletme sınıfında 540 ha büyüklüğündeki GÇkA meşcere tipinin örnekleme 

yoğunluğu ne kadardır?  
a) %1,999   b) %0,666   c) 0,166   d) 0,111   e) %1,333  

  

25-Bir orman işletmesinde üretim işlerinin düzenlenebilmesi için aşağıdaki bölümlemelerden hangisi 

yapılmaz?  
a) Bölme      b) İşletme sınıfı      c) Plan ünitesi      d) Fonksiyon      e) Bölmecik  

 

  

3- ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER, ORMAN İŞLETMECİLİĞİ VE ORMAN YOLLARI  

  
1- Mesire Yerleri Teknik İzahnamesi’ne göre; mesire yerleri hangi Genel Müdürlüğün mülkiyetindeki 

sahalardan olmalıdır?  
a) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü    b) Meteoroloji Genel Müdürlüğü  
c) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü  d) Orman Genel Müdürlüğü  
e) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü  

  

2- Mesire yerleri Orman Kanununun ek 8 inci maddesine göre kaç yıla kadar kiraya verilebilir? a) 19 

yıl   b) 29 yıl   c) 39 yıl   d) 49 yıl   e) 99 yıl  

  

3- Orman yollarında, yolun zorunlu olarak sandık yarma yapılan kısmı aşağıdakilerden 

hangisindedir? a) Lase  b) Yamaç yolu  c) Yolun aliyman kısmı   d) Dere yolu e) Sırt yolu  

  

4- 6831 sayılı Orman Kanununun Ek-12. maddesi gereği ağaçlandırma, erozyon kontrolü yapılan 

sahalar, imar ihya ve rehabilite edilen sahalarda elde edilen odun dışı orman ürünlerinden faydalanma 

hakkı; faydalanmayı talep ettikleri sahaların bakımlarını yapmak koşuluyla, tarife bedeli ile aşağıdaki 

gerçek ve tüzel kişilere hangi öncelik sırasına göre verilir?   
I- Köy tüzel kişiliklerine,          II- Tarımsal kalkınma kooperatiflerine,     
III- 5200 sayılı Kanunla kurulmuş üretici birlikleri      IV- Yöre halkı   

  
a) I, II, IV, III  b) II, III, I, IV  c) I, II, III, IV  d) IV, II, III, I  e) II, III, IV, I  

  

5- Orman yolu yapımında arazinin eğimine göre kazı ve dolgu oranları değişiklik göstermektedir. Buna 

göre yamaç meyli %30-%65 arasında olan bir arazide yapılan orman yolu inşaatının yol genişliğinin kazıya 

isabet eden kısmı ……. ve dolguya isabet eden kısmı ……. olarak inşa edilmelidir. Yukarıdaki boşluklara 

sırasıyla aşağıdaki hangi oranlar yazılmalıdır?  
a) ½, ½   b) 3/3, 0   c) ¾, ¼   d) 4/5, 1/5  e) 2/3, 1/3  

  

6- Çürüklük kusuru hangi emvalde bulunmaz?  
a) Tomruk  b) Sanayi odunu   c) Lif yonga odunu  d) Maden direk e) Yakacak odun  

  

7- Mesire yerlerinde tuvaletlerin yeri belirlenirken yer seçiminde hangi husus dikkate alınmaz?  
a) Yürüyüş mesafesi    b) Ana giriş    c) Rüzgar  
d) Kullanım alanlarının ortasında veya kenarında olması  e) Kır gazinosuna uzaklığı  

  

8- Odun dışı ürün üretiminde kullanılan asit pasta metodu hangi ürünün üretiminde kullanılır? a) 

Reçine  b) Defne yağı  c) Sığla yağı  d) Sakız   e) Kekik yağı  

  

9- Doğada her istenildiğinde hazır bulunan ve çaba sarf etmeden elde edilen mallara ne ad verilir? 

a) Tüketici malı     b) Ekonomik mal      c) Nihai mal       d) Dayanıklı mal        e) Serbest mal  
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10- İlgili kurumlardan izin alınan mesire yerleri hangi makamca uygun görülmesi halinde ayrılır?  
a) Orman Bölge Müdürlüğü  b) Tarım ve Orman Bakanlığı   c) Orman Genel Müdürlüğü    
d) Bakanlık Bölge Müdürlüğü  e) Doğa Koruma ve Milliparklar Genel Müdürlüğü  

  

11- Yıllık üretim programına alınmayan odun dışı ürünlerin orman kanunu ek-12. Maddesi kapsamında, 

üretime verilen yerlerdeki faydalanmaya dair hak sahipliği süresi en fazla ne kadardır?   
a) 5 yıl   b) 10 yıl   c) 29 yıl   d) 49 yıl    e) ODÜH Yönetim Planı süresi kadar   

  

12- Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın karma elemanları arasında yer almaz?  
a) Standartlaştırma      b) Ürün     c) Dağıtım      d) Tutundurma      e) Fiyat  

  

13- Mülki hudutları içinde amenajman planına göre verimli devlet ormanı bulunan köylerdeki hak 

sahiplerinin yeni yaptıracakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları hangi bedelle karşılanır?  
a) Piyasa bedeli     b) Tahsis bedeli   c) Tarife bedeli  
d) Fiili masraflar + tarife bedeli  e) 1/3 Maliyet Bedeli  

  

  
14- Aşağıdaki odun dışı ürünlerden hangilerinin üretimleri, mutlaka üretim programı kapsamında 

yapılması gerekmektedir?  
a) Defne yaprağı, kekik    b) Adaçayı, mantar, kekik   c) Reçine, sığla yağı, şimşir ve çıra  
d) Çehri, andız meyvesi    e) Mahlep, menengiç, sumak  

  

15- “Odun Dışı Orman Ürünleri Hasat Planları”, aşağıdakilerden hangisi ve/veya hangileri için yapılır?   I- 

Odun dışı ürün envanteri       II- Odun dışı ürün planlaması  III- Diğer ekosistem hizmetleri  

  
a) I, II, III             b) II, III            c) I, III            d) III  e) I, II  

  

16- Kurutmanın sahada yapılacağı Defne sürgünü üretimine hangi ayda başlanır? a) 

Ağustos ayında             b) Mayıs ayında   c) Temmuz ayında    
d) Haziran ayında              e) Eylül ayında  

  

17- Traktör yolu genişliği ne kadardır ve yol meyli dışa doğru % kaçtır?  
a) 4m, %4  b) 3 m, %3  c) 2,5 m, %2    d) 3,5 m, %2-3    e) Hiçbiri  

  

18- Gerçek ve tüzel kişilere ait özel ormanların Odun Dışı Orman Ürünleri ve Hizmetleri Yönetim Planları 

ile Odun Dışı Orman Ürünleri Hasat Planı kim tarafından yapılır?   

a) Orman Genel Müdürlüğünce  b) Tarım ve Orman Bakanlığınca   c) Botanikçilerce   
d) Peyzaj Mimarlarınca    e) 5531 sayılı Kanuna göre yetkili Serbest Meslek Mensuplarınca  

  

19- Belirli bir dönemdeki işletme karının o dönemde kullanılan sermayeye oranına ne denir? a) 

İktisadilik  b) Karlılık  c) Üretkenlik  d) Verimlilik  e) Yeterlilik  

  

20- Aşağıdakilerden hangisi alt yapı tesisi değildir?  
a) Çevre ihata    b) Elektrik hattı   c) Otopark  d) Su Hattı  e) Kır kahvesi  

  
21- Lase niye yapılır?  
a) Gidiş istikametini değiştirmek için  b) Zor arazi şartlarında daha az maliyetli olması için   
c) Kot kazanmak için      d) Zor arazi şartlarında daha az çevre zararı vermesi için e) 

Hepsi  
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22- Hidrolojik amaçlı ağaçlandırmalarda orman yolları planlaması nasıl olmalıdır?  
a) Planlama sırttan dereye doğru yapılmalıdır  b) Planlama dereden sırta doğru yapılmalıdır  
c) Yalnızca sırt yollarıyla yetinilmelidir    d) Tamamen korumaya yönelik olmalıdır   e) 

Her 500 m de bir yapılmalıdır.  

  

23- Kırgazinosu, kırkahvesi gibi tesislerin yer seçiminde hangi husus dikkate alınmaz? a) 

Servis kolaylığı    b) Ulaşılabilirlik   c) Gürültünün azlığı  
d) Spor sahalarına yakınlık  e) Manzara açılımı  

  

24- Aşağıdaki masraf türlerinden hangisi orman işletmeciliği açısından masraf olarak nitelendirilmeyen 

masraflardandır?  
a) Taşıma masrafları     b) Hasat masrafları   c) Risk masrafları     
d) Orman bakım masrafları  e) İdare masrafları  

  

25- Birbirini takip eden iki tesviye eğrisinin arası çok geniş ve bu tesviye eğrileri kıvrımlı olarak seyrediyor 

ise, pergel açıklığı ½, 1/3,  ¼ vb. bölünerek iki tesviye eğrisi arasındaki tahmini ara tesviye eğrileri çizilerek 

planlama yapılmasına ne ad verilir?  
a) Enterpolasyon   b) Düzenleme       c) Ayarlama         d) Tesviye eğrilerini bölme     e) Hiçbiri  
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4- AĞAÇLANDIRMA, FİDAN VE TOHUM ÜRETİMİ, TOPRAK VE ORMAN EKOLOJİSİ  

  

 Toprağın su tutma kapasitesini aşan fazla suyun toprak içinde yanlara ve aşağı doğru sızıp gitme hareketine 

verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Sızma   b) Drenaj   c) Yıkanma   d) İntersepsiyon    e) Buharlaşma    

    

2-Aşağıdakilerden hangisi toprağın kimyasal özelliklerinden değildir?  
a) Tuzluluk    b) pH    c) Strüktür  d) Kireç   e) Alkalilik  

  

3- Ağaçlandırma çalışmalarında tür seçiminde asli tür-biyolojik koruma fonksiyonlu tür eşleştirmesi hangi 

seçenekte verilmiştir?  
a) Sarıçam-Karaçam   b) Kayın-Gürgen      c) Kızılçam-Ladin   d) Kayın-Meşe  e) Kayın-Ladin  

  

4- Aşağıda verilen tohum kaynaklarından elde edilen genetik kazancın büyükten küçüğe doğru sıralaması 

hangisinde doğru verilmiştir?  
  I-Tohum meşcereleri                II-Tohum bahçeleri            III-Tohum plantasyonları  

   

a) I>III>II           b) I=II>III           c) II=III>I             d) II>III>I         e) Hiçbiri  

  

5- Fidanlıklarda ideal pH değerleri ne olmalıdır?  
a) 4.0-6.0           b) 5.0-7.0           c) 4.0- 7.0       d) 3.0- 7.5  e) 5.0-6.5           

  

6- Tohum çimlendikten sonra çenek yaprak (Kotiledon) toprağın dışına çıkıyorsa bu tip çimlenmeye ne ad verilir?   
a) Çimlenme yüzdesi    b) Çimlenme engeli    c) Epigeik çimlenme  
d) Fidan yüzdesi      e) Hipogeik çimlenme      

  

7- Canlıların yaşam süreçlerinin devam ettiği yeryüzü kısmına ne denmektedir?  
a) Litosfer      b) Yetişme ortamı    c) Biyosfer   d) Çevre     e) Habitat  

  

8- Aşağıdaki elementlerden hangisi baz oluşturan katyonlardan biri değildir?  
a) Kalsiyum  b) Potasyum  c) Azot    d) Mağnezyum   e) Alüminyum    

  

9- Yağışın bitkilerin yaprak, dal ve gövde gibi toprak üstü kısımları tarafından tutulup buharlaşması sürecine ne 

ad verilir?  
a) İntersepsiyon   b) Evoporasyon   c) İnfiltrasyon    
d) Perkolasyon    e) Transpirasyon  

  

10- Toprak taneciklerinin oransal karışımına ne ad verilir?  
a) Strüktür  b) Tekstür  c) Taşlılık  d) Kolloid  e) Fidanlık toprağı  

  

11- Aşağıdakilerden hangisi uygulama projeleri eki haritalarındandır?  
a) Kadastro haritası    b) Toprak haritası  c) 1/1000 ölçekli imar planı haritası  
d) İdari taksimat haritası   e) Hiçbiri  

  

12- Akarsu kıyılarını oyulmalara karşı korumak için kullanılan, kıyıdan akım içerisine uzanan belirli uzunluktaki 

yapay yapılara ne ad verilir?  
a) Mahmuz  b) Fildöfer  c) Islah Sekileri   d) Kuru Duvar Eşik  e) Sedde  

  

13- Aşağıdakilerden hangisi infiltrasyon kapasitesini etkileyen etmenlerden birisi değildir? a) 

Toprağın tekstürü    b) Toprağın strüktürü    c) Toprağın nem kapsamı  
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d) Toprak reaksiyonu (pH)  e) Organizmalar ve organik maddeler  

  

14- 1000 metre uzunluğundaki derede kot farkı 200 metredir. % 5 denge meyili dikkate alındığında bir metrelik 

kaç adet kuru duvar eşik yapılır?  
a) 50    b) 100   c) 200    d) 250   e) 150  

  

15- Otlatmanın düzenlenmesi yoluyla meraların ıslahının yapılabilmesi için; iyi cins yem bitkileri merada an 

az yüzde kaç oranında olmalıdır?  
a) %25   b) %35    c) %50   d) %75   e) %15  

  

16- Aşağıdakilerden hangisi bir yağış havzasında dere akımını etkileyen iklim etmenleri arasında değildir?  
a) Yağış tipi        b) Yağış şiddeti   c) Yağış havzasının büyüklüğü ve şekli  
d) Havza üzerinde yağışın dağılışı   e) Yağışın havza üzerindeki hareket yönü  

  

17- Aynı yağış koşulları altında yüzeysel akış değerlerinin farklı arazi kullanım biçimlerine göre değişimi 

büyükten küçüğe doğru aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru biçimde sıralanmıştır?  
a) Çayır-Nadas-Orman     b) Nadas-Çayır-Orman     c) Orman-Çayır-Nadas       
d) Orman-Nadas-Çayır     e) Nadas-Orman-Çayır  

  

18- Kurak mıntıka ağaçlandırmaları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a) 

Tüplü fidan kullanılmalıdır  
b) Tam alan derin toprak işleme yapılmalıdır  
c) Kazık köklü, kserofit türler kullanılmalıdır  
d) Derin dikim yapılmalıdır  
e) Geniş yapraklı, sığ köklü türler kullanılmalıdır  

  

19- Bir çığ toplama havzasında aşağıdakilerden hangisi çığdan korunmada geçici bir yöntemdir?  
a) Ağaçlandırma     b) Patlayıcıların kullanılması       
c) Yamacın modifikasyonu  d) Rüzgarın yönlendirilmesi    
e) Kar kütlesinin yerinde tutulması   

  

20- Belirli iklim veya toprak koşullarına uyarak bir yerde yaşayan populasyonlara ne ad 

verilir? a) Ekotip  b) Subalpin   c) Fotoperiyod  d) Alpin   e) Habitat  

  

21- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çimlenme engelinin giderilmesi işlemlerinden birisi 

değildir? a) Rutubetli kumda soğuk saklama         b) Sülfürik asitle işlem             
c) Mekanik zedeleme       d) Tohumların erken toplanması             
e) Tohumların sıcak suda şişirilmesi  

  

22- Fidan gömü yerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  a) 

Ağaçlandırma alanının merkezinde olmalı  
b) Öğle güneşinden koruntulu olmalı   
c) Güney bakı olmalı  
d) Düz, taze, süzek topraklı olmalı  
e) Rüzgarı doğrudan almamalı  

  

23- Çürük yamaçların sağlamlaştırılmasında aşağıdaki metotlardan hangisi kullanılabilir? a) 

Kuru duvar eşik  b) Tel çit ihata    c) Hiçbiri    
d) Örme çit tesisi   e) Miks eşik  
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24- Damping-off zararına karşı aşağıda verilen önlemlerden hangisi uygulanmamalıdır a) 

Ekimleri kumla örtmek     b) Ekimden önce toprağı dezenfekte etmek         
c) Toprağa potasyum vermek   d) Sık ekimlerden kaçınmak    
e) Toprağa azot vermek       

  

25- Aşağıdakilerden hangisi mikoriza mantarının sağladığı faydalardan değildir? a) 

Mikorizalı fidanlar dona ve kuraklığa karşı daha dayanıklıdırlar.  
b) Beraber yaşadığı bitkiyi, hastalık yapan etkenlerden korur.  
c) Bitkiye azot temin eder.     
d) Bitkinin kılcal kök yüzeyini arttırır.  
e) Mikoriza mantarı üzerinde yaşadıkları emici (kılcal) köklerin emme gücünü azaltır.  

 

  

5- ORMAN KORUMA, KARANTİNA, KORUNAN ALANLAR VE YABAN HAYATI  

  

 Kimyasal mücadele çamkese böceğinin hangi döneminde uygulanır?  
a) Pupa   b) Larva   c) Yumurta  d) Ergin   e) Hiçbiri  

  

2- Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme hattının tesis edilmesi kuralları içinde yer almaz? 

a) Mümkün olduğunca yangın kenarına yakın tutulmalıdır.  
b) Mevcut doğal ve yapay bariyerler değerlendirilmelidir.  
c) Bölgenin özellikleri, giriş ve çalışma saatleri belirlenmelidir.  
d) Yangın hattının geri emniyeti ihmal edilmemelidir.  
e) Mevcut yol ve şeritlere bağlanmalıdır  

  

3- Orman ürünleri karantinasında genel amaç aşağıdakilerden hangisidir? a) 

Ürünlerin kalitesini kontrol etmek    
b) Ülke ticaretine katkı sağlamak  
c) Haksız rekabeti engellemek  
d) Ürün çeşitliliğini kontrol etmek  
e) Bir ülkeden diğer bir ülkeye zararlı canlı organizma girişini engellemek  

  

4- Fidan dikim sahasının tahribi suçunda, 6831 sayılı Orman Kanununun hangi maddelerine göre tazminat 

hesaplanır?    
a) 112,113  b) 112,113,114   c)113,114   d) 111, 112  e) 112/B,114  

  

5- Dikiliden ağaç kesme suçunda, 6831 sayılı Orman Kanununun hangi maddelerine göre tazminat hesaplanır?  
a) 112,113  b) 112,114  c) 113,114  d) 112,113,114    e) 110,111  

  

6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde memelilerin silüet görüntülerine göre isimleri doğru sıralanmıştır?  

  

  
a) (I) Ceylan, (II) Karaca, (III) Yaban keçisi, (IV) Çengel boynuzlu dağ keçisi,  

b) (I) Ceylan, (II) Yaban koyunu, (III) Karaca, (IV) Yaban keçisi,  

c) (I) Karaca, (II) Ceylan, (III) Yaban koyunu, (IV) Yaban keçisi,  
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d) (I) Karaca, (II) Ceylan, (III) Çengel boynuzlu dağ keçisi, (IV) Yaban keçisi,  

e) (I) Ceylan, (II) Karaca, (III) Kursaklı ceylan, (IV) Çengel boynuzlu dağ keçisi,  

  

7- Aşağıdakilerden hangisi Biyogenetik rezerv kriterlerinden birisi değildir?  
a) Emsalsiz olma      b) Yaygın olma       c) Tipik olma        d) Varlığı tehlikede olma   e) Ender olma,  

  

8- Yargıtay kararlarına göre; orman suçlarından olan emval nakil suçunun oluşabilmesi için aracın hangi 

durumda bulunması gerekmektedir?   
a) Aracın orman emval yüklü olarak ilk yerde durması   b) Hareket halinde bulunması   
c) Aracının plakasının bulunması        d) Kaçak emvali şoförün yüklemiş olması  
e) Emval yüklü olarak ilk yüklendiği yerden hareket etmesi  

  

9- Ormanlara Zarar veren Zararlı Böceklerin (tam başkalaşım)  hayat döngüsü aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Yumurta-Larva (Tırtıl)-Pupa-Ergin    b) Pupa-Tırtıl    c) Yumurta-Pupa-Tırtıl    
d) Pupa           e) Yumurta-Pupa-Ergin  

   

10- Kabuk böceklerine karşı aşağıdaki mücadele yöntemlerinden hangisi kullanılmaz?  
a) Biyoteknik (Feromon) mücadele   b) Tuzak odunu    c) Atrapla (file ile) mücadele   
d) Biyolojik mücadele      e) Entegre mücadele   
11- Memeli türler için bir örnek avlakta mevzuata göre büyüklük en az kaç hektar olmalıdır? a) 3000 

Ha.  b) 10000 Ha.  c) 25000 Ha.  d) 5000 Ha   e) 40 0000Ha.  

  

12- Dikiliden, yapacak emval veren bir ağaç kesilmiş ise suç tutanağına hangi kısmının çapları cm. 

cinsinden yazılarak kabuklu gövde hacmi hesaplanır?   
a) 1,50m. çapı       b) Orta çapı      c) Dip çapı   d) 1,30m. çapı  e) Dalsız gövdenin orta çapı         

  
13- Aşağıdakilerden hangisi kuluçka parazitidir?  
a) Alakarga  b) Guguk kuşu    c) Serçe   d) Şahin   e) Güvercin  

          

14- Türkiye ormanlarında yetişmeyen türlerden olup ithal olunan orman ürünleri hangi belge ve/veya belgelerle 

sevk olunur?  
a) Fatura      b) Sevk irsaliyesi      c) Fatura ve sevk irsaliyesi     d) Teslim tutanağı      e) İthal belgesi  

  

15- Çam iğne yaprak döküm hastalığı hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) 

Latincesi: Lophodermium pinastri  
b) Konukçuları: Çam türleri, Larix ve Picea  
c) Zararı: İğne yapraklarda erken dökülmelere sebep olur  
d) Korunma: Sık ekimlerden kaçınmalı fidanlıklar ormandan uzaklara kurulmalıdır.  
e) Bulaşması: Miseller ile çimlenerek çamları kökten enfekte eder.  

  
16- Calosoma sycophanta aşağıdaki böceklerden hangisinin yırtıcısıdır?  
a) Danaburnu      b) Eşekarısı    c) Çamkese böceği  
d) Akdeniz çam kabuk böceği   e) Kabuk böcekleri  

  

17-  Uluslararası Doğayı Koruma Örgütünün (IUCN) sınıflandırmasına göre Antalya/Elmalı, Çığlıkara Tabiatı 

Koruma Alanı aşağıdakilerden hangisi ile uyumlu bir alandır?  
a) Tür/Habitat koruma alanı  b) Doğa anıtı      c) Doğa parkı  
d) Mutlak korunan alan     e) Yaban hayatı koruma alanı  

  

18- Erginin çiftleştiği ve yumurta koyduğu zamana ne ad verilir?  
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a) Uçma zamanı        b) Olgunluk yiyimi        c) Tırtıl zamanı        d) Koza zamanı yiyimi        e) Yiyim yolu  

  

19- Ladin ağacına aşağıdaki böceklerden hangisi zarar vermektedir?  
a) Çamkese böceği ( Thaumetopoea pityocampa )  b) Büyük Göknar kabuk böceği ( Pityokteines curvidens )  
c) Yaprak arısı (  Diprion pini )      d) Dev soymuk böceği ( Dendroctonus micans )  
e) Büyük orman bahçıvanı ( Tomicus piniperda )  

  

20- Aşağıdakilerden hangisi ihmal-dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlardan değildir? a) 

Sigara ateşi nedeniyle çıkan yangınlar    b) Anız nedeniyle çıkan yangınlar  
c) Enerji nakil hattından çıkan yangınlar    d) Çoban ateşinden meydana gelen yangınlar 

e) Piknik ateşi nedeniyle çıkan yangınlar  

  

21-  Ağaç ve ağaççıkların tepelerini yakarak ilerleyen yangın ne tür bir orman yangınıdır?  
a) Örtü yangını      b) Tepe yangını   c) Gövde yangını    d) Blok yangını       e) Meşcere yangını  

  

22- Kaçak kesime konu ağaç mevcut değil ise; hacimlendirmeye esas üzere, suç tutanağında yazılacak 1,30m. çap, 

kaçak kesilen ağacın dip çapına dayanarak ne şekilde hesaplanır?    
a) Dip çap X 0,5       b) Dip çap X 0,75         c) Dip çap X 0,4      d) Dip çap X 0,6       e) Dip çap X 0,8  

  

23- Aşağıdakilerden hangisi orman yangınları ile mücadelede koruyucu tedbirlerden değildir?  
a) Yangın tehlikesinin azaltılması      b) Biyolojik mücadele      c) Haberleşme   
d) Ağaçlandırma ve silvikültür tedbirleri  e) Orman yangınlarının gözetlenmesi  

  

24- Orman yangınında yanma (tutuşma) ısısı kaç derecedir?  
a) 240-260oC      b) 200-240 oC   c) 300-360 oC      d) 260-280 oC           e) 280-300 oC  

  

25- Yaban Keçisinin çiftleşme (KATIM) dönemi aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Şubat-Mart    b) Nisan-Mayıs   c) Temmuz-Ağustos  d)Haziran-Temmuz          e) Kasım-Aralık  

  

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER  

  

 Aşağıdaki izin bedellerinden hangisi her yıl alınır?   
a) Arazi izin bedeli     b) Erozyon bedeli    c) Ağaçlandırma bedeli   
d) Orköy bedeli     e) Hepsi her yıl alınır  

  

2- Sınırlama ve 2/B uygulama çalışmaları bitirilen orman kadastro dosyasının şeklen ve hukuken incelemesini 

yaptırmaya hangi makam yetkilidir?    
a) Orman Genel Müdürlüğü  b) Tarım ve Orman Bakanlığı   c) Orman Bölge Müdürlüğü  
d) Kadastro Daire Başkanlığı  e) Orman İşletme Müdürlüğü  

  

3- Orman kadastrosu ve 2/B uygulamasının başlama tarihi, çalışılacak belde, mahalle ve köylerle, bunlara bitişik 

belde, mahalle ve köylerde en az kaç gün önce uygun yerlere asılarak ilânla duyurulur?  
a) 10 gün  b) 20 gün  c) 15 gün  d) 25 gün  e) 30 gün  

  

4- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları bünyelerinde görevli orman 

mühendisi veya orman yüksek mühendislerince düzenlenenler hariç olmak üzere talep alanlarının 1/25000 

ölçekli memleket haritası, orman kadastro ve meşcere haritası üzerinde gösterilmesi, kademeli kapatma 

planı ve ağaç röleve planı hangi birim tarafından düzenlenerek imzalanır?   
a) Orman Ürünleri Bürosu  b) Harita Mühendisliği Bürosu  c) Peyzaj Mimarlığı Bürosu    
d) Ormancılık Bürosu    e) Ziraat Mühendisliği Bürosu  



1- 

13  

  

  

5- Orman sayılmayan bir yerin orman rejimine alınması 6831 sayılı Orman Kanunun hangi maddesine göre 

ve hangi makam tarafından alınır?  
a) 2’inci maddesi, Bakanlar Kurulu kararıyla  b) 3’üncü maddesi, Tarım ve Orman Bakanı oluruyla  
c) 3’üncü maddesi, Bakanlar Kurulu kararıyla  d) 7’inci maddesi, Bakanlar Kurulu kararıyla  
e) Orman olmayan yer orman rejimine alınmaz  

  

6- Madencilik faaliyetleri kapsamında ormandan kesin izin verilecek tesisler aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak 

yazılmıştır?  
a) Atölye, maden stok alanı,    b) Atık bertaraf tesisleri, havai hat, asansör   
c) Pasa döküm alanı, jig     d) Jig, konsantratör, flotasyon, liç     
e) Şantiye alanı, yemekhane, atölye  

  

7- Maden arama izin safhasında görünür rezervin ne miktara kadarı Enerji ve Tabii Kaynaklar  
Bakanlığının izni ile alınabilir?  
a) 1/15   b) 1/10   c) 1/20   d) 1/5    e) Aramada üretim yapılmaz  

  

8- İzin sahasının bir kısmının orman dışında kalması halinde orman dışında kalan alan için aşağıdaki hangi bedel 

alınır?  
a) Arazi izin bedeli    b) Erozyon bedeli  c) Orköy bedeli   
d) Ağaçlandırma bedeli    e) Bedel alınmaz  

  

9- Orman kadastro çalışmalarında görev alan bilirkişiler çalışmalara başlamadan önce hangi makam 

huzurunda yönetmelikteki “Şahsıma yöneltilen sorularda bildiğimi doğru söyleyeceğime namusum ve 

vicdanım üzerine yemin ederim.” yemini yapar?  
a) Orman Kadastro Komisyonu     b) Mahalli Sulh Hukuk Mahkemesinde  c) Bölge Müdürü  
d) Orman Kadastro Daire Başkanı   e) Kadastronun yapılacağı İşletme Müdürü  

  

10- Madencilik faaliyetleri kapsamında ormandan kesin izin verilecek alt yapı tesisleri aşağıdaki hangi şıkta doğru 

olarak yazılmıştır?  
a) Depolama, jig, atölye     b) Eleme, öğütme, flotasyon  c) Flotasyon, liç, kalsinasyon   
d) Havai hat, galeri girişi, yemekhane  e) Asansör, şantiye alanı, sallantılımasa  

  

11- Orman Kanununun 16. Maddesi Uygulama Yönetmeliğine göre verilen izin sahaları dosya ve arazi üzerinde, 

ne kadar zamanda ve en az kaç defa kontrol edilir?  
a) Yılda iki   b) İki yılda bir    c) İki yılda iki    d) Altı ayda bir   e) Yılda bir  

  
12- Mezarlıklarda kesilen ağaçların Devlet ormanlarında bulunan ağaç ve ağaççık nevilerinden olması 

halinde, Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmeliğe 

göre aşağıdaki işlemlerden hangilerine tabi tutulur?    
I- İşletme şefliğince bir tutanak düzenlenir.    II- Damga aranmaz.   III- Nakliye tezkeresi aranmaz.  
IV- Damga aranır        V- Nakliye aranır .  VI- Hiçbir şey aranmaz.  

  
a) I, II, V  b) I, II, III  c) I, IV, V  d) I, III, IV  e) VI  

  

13- Orman kadastro çalışmalarında görev alacak bilirkişiler için aşağıdaki niteliklerin hangisi yanlıştır?  a) 

Kanuni hakları kullanmaktan kısıtlı olmamak    b) 35 yaşını bitirmiş olmak    
c) Taşınmazların bulunduğu mahallin adlarını bilmek  d) Taşınmazların eski ve yeni sahiplerini bilmek e) 

Taşınmazların zilyetlerini bilmek  
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14- Orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan faydalanılması hakkında yönetmelik uyarınca, 

pazar satışı ve zati ihtiyacı için yapılacak kesimlerde, arazi incelemesini yapacak heyetin yanına 

aşağıdakilerden kim katılmaz?  
a) Yöreyi iyi bilen Orman Muhafaza memuru  b) Muhtar veya vekili    c) Bilirkişi  
d) Komşu arazi sahibi        e) Heyet yalnız yapar  

  

15- Mülkiyet sahibi tapulu arazisindeki aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi için, Orman Sayılmayan 

Yerlerdeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelikteki hiçbir kayıt ve şarta tabi 

olmadan her türlü zati ihtiyaç ve pazar satışları için kesim ve taşıma yapabilir?    
a) Ceviz   b) Kestane  c) Fıstıkçamı  d) Palamut meşesi  e) Erik  

  
16- Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre arazi incelemelerine katılacak 

personelin harcırah ödemeleri neye göre yapılır?  
a) Belediye rayiç değeri      b) 6245 sayılı Harcırah Kanunu     
c) Orman Mühendisleri Odası tarifesi  d) Bölge Müdürlüğü tarifesi   

e) Bayındırlık fiyatları  

  

17- İzin sahibi uygulama takvimine göre madencilik faaliyeti yaptığı alandaki rehabilite işleminin safahatı 

hakkında Orman Bölge Müdürlüğüne her yıl hangi ayın sonuna kadar teknik raporu vermekle 

yükümlüdür?  
a) Haziran   b) Temmuz  c) Ağustos    d) Ekim   e) Eylül  

  

18- 6831 sayılı Kanuna dair ilgili Yönetmeliğe göre, özel mülkiyetteki ağaç ve ağaççıklardan yapılacak pazar satışı 

ve zati ihtiyaç kesimleri için yapılacak arazi keşif tutanağında aşağıdaki hangi tespitler yer almalıdır?  
I- Taşınmazın fiili sınırları, vasfı, arazideki yüz ölçümü    
II- Arazi üzerindeki ağaçların cinsi, yaşı, kapalılık durumu, kapladığı alan  
III- Mülkiyetle ilgili diğer bilgiler  
IV- Taşınmazın amenajman haritasındaki yeri  
V- Taşınmazın 1/25000 ölçekli memleket haritasındaki yeri  

  
a) I, II, IV  b) I, II, V  c) I, II, IV, V  d) I, II,III   e) Hepsi  

  

19- Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğine göre uygun görülen talepler için 

ön izin süresi kaç aya kadar verilebilir?   
a) 24 ay   b) 18 ay   c) 12 ay   d) 30 ay   e) 36 ay  

  

20- Maden Arama, İşletme, Tesis ve Altyapı Tesis İzin İşlemleri için aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?  
a) Ruhsat belgesi   b) Mevzi imar planı  c) Orman kadastro haritası  
d) Meşcere haritası  e) Koordinat listesi  

  

21- Orköy bedeli toplam proje bedelinin yüzde kaçı olarak alınır?  
a) 2    b) 4    c) 5    d) 1,5    e) 3  

  

22- Orman Kanununun 18. Maddesine göre Devlet ormanlarında aşağıdakilerden hangisine izin verilmez? a) 

Arkeolojik kazılar  b) Balık üretim havuzları   c) Şerit ve hizar tesisi  
d) Balık kuluçkahanesi  e) Define aranması  
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23- Orman Kanununun 16 ıncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre, ruhsat veya 

hammadde üretim izin belgesine dayalı olarak verilen maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis izinleri, 

aşağıdaki hangi halin ortaya çıkması halinde Bakanlıkça iptal edilmez?  
a) Arazi izin bedelinin veya ek Devlet hakkının ödenmemesinin izin süresince iki kez tekerrür etmesi, b) 

Hak sahibinin vazgeçmesi,  
c) Ruhsatın iptali,  
d) ÇED belgesinin iptal edilmesi,  
e) Hepsinde izin iptal edilir.  

  

24- İzin başvurularını inceleyecek heyetin başkanlığını kimler yapar?  
 I- Orman Bölge Müdür yardımcısı   II- Şube Müdürü  III- İşletme Müdür Yardımcısı  
 IV- Orman İşletme Müdürü    V- Orman Bölge Müdürü  

   
a) I, II, III  b) I, IV   c) II, V   d) III, IV  e) IV, V  

  

25- Devlet ormanında 6831 sayılı Kanunun 17/3 maddesine göre verilecek aşağıdaki izinlerden hangisinden 

kademeli kapatma planı istenir?  
a) Define arama     
b) Arkeolojik kazı     
c) Katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisleri  
d) Alabalık üretim tesisi   
e) Atıksu arıtma tesisi  

  

7- ORMANCILIK HUKUKU VE MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU  

  

1- 5531 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şirketlerin kurulmasında aşağıdakilerden hangisi 

gerekli değildir?  
a) Ruhsatlı meslek mensubu olmak   b) Oda çalışanlar listesine kayıtlı olmak  c) Büro edinmek  
d) Vergi mükellefi olmak     e) Şirketi Resmi Gazetede ilan ettirmek  

  

2- İlk Orman Bakanlığı’nın kuruluşu aşağıdaki dönemlerden/tarihlerden hangisine denk 

gelmektedir? a) 1969 yılına   b) Cumhuriyetten önce   c) 1992 yılına  d) 2010 yılına  e)2001 yılına  

  

3- 645 Sayılı KHK ile Kapatılan Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü’nün görevleri hangi 

kuruma devredilmiştir?  
a) Tarım ve Orman Bakanlığına      b) Doğa Koruma ve Milliparklar Genel Müdürlüğüne  
c) Orman Genel Müdürlüğüne      d) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne  
e) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne  

  

4- 5531 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “Mesleğe ait konularda, mahallinde ya da dosya üzerinde 

gerekli incelemeyi yaparak kıymet takdiri, fiyat tespiti ve benzeri işler ile ilgili rapor tanzimi hizmetlerini yapan 

hizmet sunucularını,” tanımı aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?  
a) Eksper  b) Meslek mensubu  c) Teknik müşavir    d) Mühendis  e) Danışman  

  

5- 6831 sayılı Orman Kanununa göre ormanın hukuki tanımı hangisidir?  
a) Orman, kendine özgü bir yükseklik yaratabilen ağaç ve ağaççıklar topluluğudur.  
b) Orman, toprağa bağlı canlı ve cansız varlıkların yerleri ile birlikte oluşturdukları sitem bütünüdür.  
c) Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.  
d) Orman bir ekosistem bütünüdür.    
e) Hiçbiri  
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6- Türk ormancılığının, dünya (uluslararası) ormancılığı ile ilişkileri ne zaman ve nasıl başlamıştır?  
a) Tanzimat döneminde Fransız ormancılığı ile                     b) Orman ve Su İşleri Bakanlığının kurulması ile  
c) 2010 yılındaki Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu ile     d) Arazi kanunnamesi ile  
e) 1950 lı yıllarda FAO ile Kavakçılık Komisyonu kurulması ile  

  

7- 5531 sayılı Kanunun hangi maddesinde meslek mensuplarının faaliyet konuları sayılarak 

belirlenmiştir? a) 4. madde  b) 5. madde c) 3. madde d) 7. madde e) 6. madde  

  

8- 6831 sayılı Orman Kanununa göre “Devlet ormanlarına ve Devlet Ormanı sayılan yerlere ait her  

çeşit işler ………………………………. yaptırılır.”  
Yukarıdaki cümlenin boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir?  
a) Tarım ve Orman Bakanlığınca     b) Orman Genel Müdürlüğünce  c) Maliye Bakanlığınca  
d) Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığınca     e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca  

  

9- Aşağıdakilerden hangisi Orman ve Su İşleri Bakanlığının Komisyon ve Şurası değildir?  
a) Ormancılık ve Su Şurası  b) Orman Köyleri Komisyonu     c) Merkez Av Komisyonu   
d) Su Komisyonu.    e) Hiçbiri  

  

10- 5531 sayılı Kanunun 4. maddesindeki faaliyet konularıyla sınırlı olmak koşuluyla, 5 inci maddesindeki 

hak ve yetkileri kullanabilecek mühendisler aşağıdaki hangi şartları taşımaları gerekmektedir? a) Odaya 

kayıtlı olmak           
b) Odaya kayıtlı ve ruhsatlı olmak      
c) Odaya kayıtlı ve deneyimli olma  
d) Odaya kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıtlı olmak        
e) Ruhsatlı olmak  
11- Kamu kurumlarının 5531 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki mesleki faaliyet konularına ilişkin 

olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapacakları hizmet alımlarına iştirak eden serbest meslek 

mensupları, ihaleye verecekleri tekliflerini belirlerken aşağıdaki hususlardan hangisini dikkate almak 

zorundadır?  
a) Bayındırlık birim fiyatlarını  b) Maliye Bakanlığı yıllık artış oranını      c) Serbest olarak belirleyebilir   
d) TEFE+TÜFE Oranını   e) Odanın belirlediği asgari ücret tarifesini  
12- Oda tarafından yetkilendirilen meslek mensuplarının, mesleki faaliyet konuları ile sınırlı olmak üzere, 

5531 sayılı Kanuna göre kullanabilecekleri mesleki haklar hangi şıklarda doğru olarak verilmiştir?   
I) Raporlar düzenlemek, İhracat, ithalat  II) Bilirkişilik, danışmanlık, yeminli danışmanlık  
III) Kalite kontrolü, Sertifikasyon,    IV) Fizibilite raporu, Tasarım  V) Eksperlik, Teknik Müşavirlik 

a) I, II, III  b)II, IV, V  c) III, IV, V  d) I, II, V  e) Hepsi doğru  

  

13- Doğal sit alanlarından sorumlu kurum hangisidir?  
a) Tarım ve Orman Bakanlığı    b) Orman Genel Müdürlüğü  c) Kültür ve Turizm Bakanlığı  
d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı    e) Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı  

  

14- Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar, mesleki faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi 

ve sırları mesleki faaliyetlerine son verseler bile ifşa edemezler, ancak …………………. Bunun dışındadır.  

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere ne yazılmalıdır?  
a) Mesleki teknik bilgi    b) Vergiye ait bilgi    c) Tanıklık  
d) İş alanları bilgisi    e) İşverene ilişkin bilgiler  

  

15- Aşağıdakilerden hangisi ormancılık sektörünün özelliklerine uygun düşmez?  
a) Ormancılık sektörünün ürettiği en önemli ve vazgeçilmez değer odun hammaddesidir.  
b) Ormancılıkta bu günkü ihtiyaçlar yanında gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözetmek ve planlamak esastır.  
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c) Ormancılıkta üretilen fonksiyonel değerler odun değerinin kat kat fazlasına ulaşabilir.  
d) Ormancılık sektörünün diğer sektörlere verdiği girdi yüksek, diğer sektörlerden aldığı girdi miktarı düşüktür. e) 

Ormancılıkta üretim süresi uzundur.  
16- Meslek mensupları ortaklık bürosu veya şirket kurdukları takdirde; ortaklık bürolarında ortaklık 

sözleşmesinin noterden tasdikli bir örneğini, şirketlerde şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesinin bir nüshasını kuruluş tarihinden itibaren en geç ne zamana kadar Odaya vermek 

zorundadırlar?   
a) İki ay   b) 45 gün   c) Bir ay   d) 40 gün   e) Üç ay  

  

17- 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinde hangi tarihte kabul edilmiştir? a) 

20/6/2006 b) 16/6/2006 c) 8/7/2006 d) 29/6/2006 e) 9/7/2006  

  

18- 6831 sayılı Orman Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi mülkiyet bakımından ayrılmış orman 

alanıdır?  
a) Milliparklar  b) Hususi ormanlar   c) İstihsal ormanları  d) Ağaçlandırma sahaları    e)Hiçbiri  

  

19- 6831 sayılı Orman Kanununa göre doğal kökenli özel ormanlar, kaç hektardan küçük parçalara ayrılıp 

başkalarına temlik ve ifrazen taksim edilemez?  
a) 0,5 hektar  b) 50 hektar  c) 500 hektar   d) 5 hektar  e) 5000 hektar   
20- Serbest Yeminli meslek mensupluğu sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden 

itibaren ….. yıl içinde en çok ….. sınava daha girebilirler. Bu sınavlar …… üzerinden …… puandan az 

alınan konuları kapsar.  
Yukarıdaki cümlenin boşluklarına aşağıdaki sayıların hangileri yazılmalıdır?  

a) 2, 3, 100, 50     b) 3, 5, 100, 60       c) 2, 6, 100, 50    d) 3, 3, 100, 55   e) 2, 4, 100, 65       

  

21- 5531 sayılı Kanunun hangi maddesinde meslek mensuplarının hak, yetki ve sorumlulukları 

belirlenmiştir?   
a) 7 inci   b) 9 uncu  c) 5 inci   d) 4 üncü  e) 3 üncü  

  

  

22- Bazı ormanların muhafaza ormanı olarak ayrılması konusu ilk olarak hangi yasa ile öngörülmüştür? a) 

1869 tarihli Kanunname-i Arazi.   b) 3116 sayılı Orman Kanunu.     
c) 6831 sayılı Orman Kanunu.    d) 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu   e) 

2873 sayılı Milli Parklar Kanunu.  

 

  
23- Aşağıdaki kurumlardan hangisi Tarım ve Orman Bakanlığının genel müdürlüğü değildir?  
a) Orman Genel Müdürlüğü      b) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü  
c) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü     d) Doğa Koruma ve Milliparklar Genel Müdürlüğü  
e) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü     

  

24- Meslek mensupları yapacakları yazışmalara ilgili yönetmeliğe göre numara vermek zorundadırlar. 

Aşağıdaki örneğin Yönetmeliğin 47 inci maddesine göre nasıl numaralandırılması gerekmektedir?  
Örnek:  Bir serbest yeminli meslek mensubu 2 nolu kaşeye ve 13 nolu SYMM ruhsatına sahip olsun, 

bürosunu 2007 yılında kursun, 01.11.2007 tarihinde bir nolu işlem raporunu düzenlesin ve işlemlerine de devam 

etsin. Bu tarihe kadar 25 evraka kayıt numarası versin ve bu bir nolu işlem raporu 26 kayıt numarasını alacak olsun 

bu işlemin yazışma kaydı nasıl olacaktır.  
a) SYMM-13-2-2007/26   b) SYMM-2-13-2007/26   c) SYMM-2-13-26/2007   
d) SYMM-13-2-2007/26   e) SYMM-2007-2-13/26  
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25- Aşağıdakilerden hangisi 5531 sayılı Kanuna göre meslek mensubu olmaya engeldir?   
a) Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak            
c) Zimmet suçundan hükümlü olmamak     d) 3 (üç) aydan fazla hapis cezası ile hükümlü olmak e) 

Taksirli suçtan 6 (altı) ay hükümlü olmak   

  

  

SMM ORMAN MÜHENDİSLİĞİ SORULARI CEVAP ANAHTARI  

  

1- SİLVİKÜLTÜR VE DENDROLOJİ KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
B  A  C  A  C  C  A  E  E  D  E  B  D  B  B  C  D  C  
19  20  21  22  23  24  25                        
B  C  E  A  D  E  C                        

  

2- ORMAN AMENAJMANI, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 

KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

E  C  C  B  D  E  C  C  B  D  A  A  B  A  D  A  E  E  
19  20  21  22  23  24  25                        
C  A  E  B  D  E  E                        

  

3- ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER, ORMAN İŞLETMECİLİĞİ VE ORMAN YOLLARI 

KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
D  B  A  C  E  D  B  A  C  B  E  A  D  C  E  C  D  E  

19  20  21  22  23  24  25                        
B  E  E  C  D  C  A                        

  

4- AĞAÇLANDIRMA, FİDAN VE TOHUM ÜRETİMİ, TOPRAK VE ORMAN EKOLOJİSİ 

KONULARINA AİT SORULARIN CEVAPLARI  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
B  C  B  D  E  C  C  C  A  B  B  A  D  E  A  C  B  E  
19  20  21  22  23  24  25                        
B  A  D  C  D  E  E                        

5- ORMAN KORUMA, KARANTİNA, KORUNAN ALANLAR VE YABAN HAYATI KONULARINA 

AİT SORULARIN CEVAPLARI  

6-  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
B  C  E  E  C  D  B  E  A  C  A  D  D  C  E  C  D  A  

19  20  21  22  23  24  25                        
D  C  B  E  B  A  E                        

  



 

19  

  

7- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER KONULARINA AİT SORULARIN 

CEVAPLARI  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
A  C  C  D  C  D  B  E  A  D  E  B  D  D  E  B  E  D  
19  20  21  22  23  24  25                        
A  B  E  C  A  A  C                        

  

8- ORMANCILIK HUKUKU VE MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU KONULARINA AİT 

SORULARIN CEVAPLARI    

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
E  A  C  A  C  E  A  B  B  D  E  E  D  C  A  C  D  B  
19  20  21  22  23  24  25                        
C  E  C  B  E  B  D                        

  

  

  

Not: Bu bölümdeki sorular ve cevap anahtarları süreç içerisindeki bir takım değişiklikler 

sebebiyle farklılık, hata ve eksiklik gösterebilir. Sorular ve cevap anahtarları sınavların 

yapıldığı tarihler için geçerlidir.  


